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SMART Collaborative Classroom

1 : 1 iPad (vmbo)



1. teachershub

2. digibordsoftware

3. de buitenwereld naar binnen



Digibord - KNAG

Klas: Zaal 1 - KNAG
Onderwerp: digibord

Datum: 13 november 2015



Digitaal schoolbord als teachershub



1 Heeft u een digitaal schoolbord tot uw beschikking?

Ja  Nee  



2 Heeft u een beamer in uw klaslokaal hangen?

A Ja

B Nee

C Niet nodig, want ik heb al een digitaal schoolbord



http://tinyurl.com/sessie14A

Geen digibord?



Verzamelen van data/content van de leerlingen:

Twitter Answergarden

Instagram
Google

Classroom

SMARTamp

https://twitter.com/search?q=%23KNAGdag&src=tyah
https://www.instagram.com/explore/tags/ak2Ha/


Docentraal





http://tinyurl.com/digibord14A

Wel een digibord?



Digibord software:



• werkbord

• leerlingen

#intuitief

#interactief

#leerlingenbetrokkenheid



Gebruik een digitaal 
schoolbord voor

Voordelen van het gebruik van 
een digitaal schoolbord

Klassikale uitleg

Demonstreren van een 
opdracht voordat de leerlingen 
aan het werk gaan

Aantekeningen maken die 
bewaard, afgedrukt of 
verzonden kunnen worden

Werken aan ideeën

Herhaling en controle aan het 
eind van de dag of de les

Docenten kunnen hun materialen 
meer flexibel presenteren

Leerlingen kunnen betrokken worden 
in actieve klasactiviteiten

Afbeeldingen en multimedia kunnen 
eenvoudig worden geïntegreerd

Demonstraties zijn eenvoudig voor 
iedereen te volgen

Docenten kunnen inspelen op 
verschillende leerstijlen



Benoem en label (sleep naar goede plaats)

Magmakamer

Vulkaanpijp

Lava

Zijkrater

Doorsnede vulkaan







http://classlab.com





De buitenwereld naar binnen

#globalcollaboration

#worldcitizenship
#geography

#aardrijkskunde

#globalteenagerproject

#skypeintheclassroom

#globallearners



SMART Notebook

SMART Bridgit

LogMeIn

Om digitale lessen mee te maken

Om content/lessen mee te delen via het digibord

of

Om het bureaublad online te delen

Om het bureaublad online te delen
Zoom

http://www.zoom.us


Skype (multi-platform)

Facetime (Apple devices)

For video and audio sharing

For video and audio sharing

Google Hangout (multi-platform)
For video and audio sharing



Skype in the classroom

Global Collaboration

Twitter chat (#smartee)

Global Teenager Project

P
ull

P
ull

https://education.skype.com

https://plus.google.com/communities/110187365939716229496





Zijn er vragen?



SMART Exchange (databank met lesmateriaal): 

http://exchange.smarttech.com/

SMART Notebook (digibord software):

https://education.smarttech.com/en/products/notebook/download

SMART Nederland:

http://www.smartboard.nu/



Bedankt!
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SMART Exchange: http://exchange.smarttech.com/

SMART Notebook: https://education.smarttech.com/en/
products/notebook/download


